
 
 

El multipremiat muntatge hongarès 
Imitation of Life recala al Lliure a l'abril 
  

 El director Kornél Mundruczó i la seva companyia Proton 
Theatre presenten aquesta peça de Kata Wéber amb 
dramatúrgia de Soma Boronkay que narra la història d'un 
desnonament particular.  

 És tracta d'un espectacle poètic i polític basat en fets reals, 
que es podrà veure en tres úniques funcions del 8 al 10 
d'abril al Lliure de Montjuïc. 

Seguint l'eix programàtic centrat en l'Est i l'Europa central d'aquesta temporada, el 

Teatre Lliure de Montjuïc acull del 8 al 10 d'abril, en tres funcions úniques, l'espectacle 

multipremiat Imitation of Life, dirigit per l'hongarès Kornél Mundruczó i la seva 

companyia Proton Theatre.  

 

Imitation of Life, de Kata Wéber i amb dramatúrgia de Soma Boronkay, porta a 

escena la història d'un desnonament. Per fer complir la voluntat testamentaria d’un 

difunt, un home arriba a un pis de Budapest per expulsar la dona soltera que hi viu. 

Els girs de realisme màgic característics d'aquest director hongarès acaben 

configurant un reflex molt al detall de la nostra societat i de les relacions que establim 

entre humans. Un espectacle poètic i polític basat en fets reals, que mostra una 

societat en què la injustícia és una llei no escrita. 

 

Els intèrprets Zsombor Jéger, Norton Kozma, Lili Monori, Bori Péterfy i Roland 

Rába conformen el repartiment d'aquest muntatge en hongarès que es podrà seguir 

amb sobretítols en català, i Márton Ágh signa una escenografia efectista, premiada 

amb nombrosos guardons. 

  

Imitation of Life ha rebut el Premi de la Crítica de teatre hongaresa 2016 a la Millor 

escenografia per a Márton Ágh, el Premi del 17è Festival del Teatre Nacional de Pécs 

(Hongria) 2017 al Millor text i dramatúrgia per a Kata Wéber i Soma Boronkay, i a la 

Millor escenografia per a Márton Ágh, com també el Premi del Públic al Baltic House 

Festival 2017 de Sant Petersburg (Rússia). 

L'espectacle, estrenat el 2016 a la Trafó House of Contemporary Arts de Budapest i 

recentment vist al Centro Dramático Nacional, gira per Europa des de llavors i ha 

recorregut nombrosos festivals i teatres d'una desena de països del continent. 

Mundruczó arriba a Barcelona, després d'haver triomfat al Sitges Festival 



 
 

 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de 2017 (Premi a la Millor pel·lícula 

per Jupiter's Moon) i d'aconseguir l'èxit a Netflix amb la seva darrera pel·lícula Pieces 

of a Woman (2020). 

 

Un abril replet d'espectacles estatals i internacionals 

 

A més d'Imitation of Life, el mes d'abril el Teatre Lliure rep nombroses companyies de 

fora de Catalunya que estan de gira per la capital catalana. Un bon moment per 

posar-se al dia de què es produeix a la resta de l'Estat espanyol i a Europa, gràcies 

als espectacles d'èxit que podrem veure al Lliure de Montjuïc.   

 

Així, la segona setmana d'abril el Lliure acull Shock, el díptic sobre la violència i la 

implantació del capitalisme al món dirigit per Andrés Lima i produït pel Centro 

Dramático Nacional. El Cóndor y el Puma (Premi Max 2020 a la Millor Direcció 

d'Escena) es podrà veure el 14, 16 i 17 d'abril i La tormenta y la guerra, el 15, 16 i 17 

d'abril.   

 

Una setmana més tard, el 22 d'abril, ens visita la directora argentina Lola Arias amb 

el seu espectacle sobre les diferents formes de maternitat titulat Lengua madre, que 

serà en escena fins al 8 de maig. És una coproducció del Teatre Lliure i del Centro 

Dramático Nacional.  

 

Tanca la marató d'estrenes internacionals d'abril l'espectacle After All Springville, de la 

directora belga Miet Warlop, al Lliure de Gràcia del 28 al 30.  

 

Imitation of Life. Del 8 al 10 d’abril. En hongarès sobretitulat en català.1 h 30'. 
Sala Fabià Puigserver – Montjuïc 
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